
Beslutningsreferat Opslagstavlen - B- møde den 15. maj 2017 
Referent Flemming Hansen 
Deltagere 
Steen Larsen, Flemming Hansen, Kaj Jensen, Carsten Højmark, Eva Christophersen og Ricki Sørensen.  
Fraværende: Andrea Welzel 
Lovændring 
Flemming Hansen fremlagde forslag til lovændring. Han foreslog, at eventuelt salg af fast ejendom skal behandles på to                  
generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum og begge gange skal der være kvalificeret flertal for et salg. 
Baggrunden for forslaget er selvfølgelig årets generalforsamling, hvor der var stillet forslag om salg af sommerhuset. En                 
sådan beslutning bør træffes efter nøje overvejelser, derfor stilles der forslag om lovændring. 
Bestyrelsen enig heri og forslaget vil blive fremlagt på næste generalforsamling. 
Betaling af depositum for ”egen” redningsvest 
Et medlem har foreslået, at man, på samme måde som med nøgler, får mulighed for at betale et depositum og derved                     
få ”sin egen” redningsvest. På den måde er man fri for, hver gang man skal på vandet, at indstille og ændre på                      
remmene på vesten. 
Bestyrelsen var enig i forslaget og bestemte et depositum på 200 kr, der tilbagebetales, når vestene afleveres ved ophør                   
af medlemskab. Vestene er fortsat roklubbens og klubben står for den årlige sikkerhedstest af vestene. 
Den nærmere fremgangsmåde udarbejdes snarest. 
Kassekredit 
Idet klubbens indtægter er stærkt koncentreret på bestemte tidspunkter af året, opstår der let likviditetsmangel en                
gang imellem. Flemming Hansen ønskede tilladelse til at optage en kassekredit på 25 000 kr, hvis det bliver nødvendigt. 
Nye årer 
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på et gammelt referat hvor der står, at 2´erne skal forsynes med Big Blade årer.                    
Derfor har man måtte ændre på bådenes åretildeling, så vi nu har en 4´er med træårer og to fiberårer, der hænger på                      
stativet og ikke bliver brugt. Bestyrelsen er ikke glad for denne løsning, men har accepteret den. 
Det er der mange medlemmer, der har protesteret imod.  
Kassereren har derfor kigget i alle hjørnerne af de forskellige kasser og fundet midler til indkøb af to nye fiberårer                    
magen til dem, der hænger ubrugte hen. Årerne er bestilt og vi kan så snart få de sidste træårer skiftet ud. 
Ansøgninger til fonde 
Et medlem har henvendt sig vedrørende en oplysning på DFfR hjemmeside om, at man kan søge Veluxfonden om                  
midler. 
Bestyrelsen har drøftet sagen og er enige om, at vi ikke skal sende ansøgninger af sted uden vi selv kan medvirke lidt til                       
finansieringen, idet erfaringen viser, at det altid giver det bedste resultat. Derfor har vi ikke søgt. 
Kassereren vil gerne have nedsat et udvalg, der skal søge fonde, idet han hele tiden bliver opfordret til at søge midler                     
forskellige steder. Når sagerne så bliver undersøgt, viser det sig tit, at vi slet ikke er målgruppen. 
Bestyrelsen opfordrer hermed de medlemmer, der har lyst til at være med i et sådan udvalg om at kontakte kassereren,                    
der så vil indkalde til et møde, hvor tingene drøftes igennem. 
Vil du være med til at skaffe roklubben penge, så kontakt kassereren. 
Forsikring på både 
Der har været afholdt møde i Aalborg Roklub, hvor forsikringsselskabet First orienterede omkring klubbernes              
forsikringsforhold, herunder forsikring af både. 
Bestyrelsen arbejder videre på at få vore både ansvarsforsikret. En kaskoforsikring er al for dyr, hvorimod en                 
ansvarsforsikring er til at betale. 
Eventuelt 
Lydisolering af klubhuset starter snart og er formentlig færdig, når dette referat udsendes. 
To instruktører har gjort opmærksom på, at instruktionen af nye roere omfatter alle instruktører, hvilket bestyrelsen er                 
enig i. 
Deget Rundt afholdes lørdag den 26. august 2017 kl 14.00 
I forbindelse med en udlejning af klubhuset, har især herrernes omklædningsrum været fyldt op med overskydende                
stole. Der står i udlejningsbetingelserne, at roere skal have adgang til omklædningsrummene. Dette er en svær                
balancegang idet udlejningen udgør en væsentlig del af klubbens indtægter. Vi bliver nok nødt til at leve med det og så                     
håbe, at vejret er dårligt de dage huset lejes ud. 
 
 
 
Næste møde aftalt til onsdag den 16. august 2017 kl 19.00 


